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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Magtarmkanalen är en viktig del för att en individ ska uppleva fysisk och 

psykisk hälsa. Inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer i tarmen är faktorer som kan leda 

till att en tarmstomi blir aktuellt. En tarmstomi kan vara permanent och temporär samt 

involvera olika delar av tarmen. Med en tarmstomi tillkommer ett ansvar hos patienten där 

egenvård och skötsel blir centralt. Tarmstomin medför kroppsliga förändringar där stöd och 

undervisning ökar förståelsen för den nya kroppen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: Metoden som använts var 

litteraturöversikt som inkluderat kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultat: Studiens 

resultat presenteras i fyra områden: Social samvaro- på gott och ont, Begränsningar i 

vardagslivet, Acceptans av tarmstomi och Mötet med vården. Slutsats: Patienters 

upplevelser av att leva med tarmstomi kan både vara positiva och negativa. För att patienten 

ska acceptera sin nya livssituation har sjuksköterskan, vänner och familj en betydande roll. 

Patientens acceptans till tarmstomin är avgörande för hur kroppen uppfattas och påverkar 

därmed den psykiska hälsan.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: The gastrointestinal tract is an important part for an individual to experience 

physical and psychological health. Inflammatory bowel diseases and cancer in the intestine 

are factors that can lead to an intestinal stoma. An intestinal stoma can be permanent or 

temporary and involve different parts of the intestinal. With an intestinal stoma comes a 

responsibility which includes self-care and care of the intestinal stoma for the patient. The 

intestinal stoma entails bodily changes where support and teaching increase the 

understanding of the new body. Aim: The aim of this study was to describe patients 

experience of living with an intestinal stoma. Method: This study is a literature review 

which is based on qualitative and quantitative articles. Results: The results of this study are 

presented in four areas: Social cohabitation- for better or worse, Limitations in everyday life, 

Acceptance of the intestinal stoma and The meeting with medical care. Conclusion: Patients 

experience to live with an intestinal stoma can both be positive and negative. The acceptance 

of the new life situation includes the patient’s relationship to the nurse, friends and family. 

Patients acceptance to the intestinal stoma is crucial for how the body perceives and effects 

the psychological health.  

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Tarmens funktion ............................................................................................................... 1 
Tarmstomi .......................................................................................................................... 2 

Patientens egenvård vid tarmstomi .................................................................................... 2 
Vårdande möten ................................................................................................................. 3 
Hälsa .................................................................................................................................. 4 
Lidande .............................................................................................................................. 4 
Kroppsuppfattning ............................................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 5 
SYFTE ................................................................................................................................... 5 

METOD ................................................................................................................................ 6 
Urval .................................................................................................................................. 6 
Datainsamling .................................................................................................................... 6 
Analys ................................................................................................................................ 8 

Etiska överväganden .......................................................................................................... 8 
RESULTAT .......................................................................................................................... 9 

Social samvaro – på gott och ont ....................................................................................... 9 

Begränsningar i vardagslivet ............................................................................................. 9 
Acceptans av tarmstomi ................................................................................................... 10 

Mötet med vården ............................................................................................................ 10 
Resultatsammanfattning ................................................................................................... 11 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 12 
Metoddiskussion .............................................................................................................. 12 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 13 
Konklusion ....................................................................................................................... 15 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 15 

REFERENSER ................................................................................................................... 16 

 

BILAGOR 

1. Översiktstabell av artiklar i examensarbetets resultat 

2. Kvalitetsgranskning av kvalitativ metod  

3. Kvalitetsgranskning av kvantitativ metod  

 

 



 

1 

 

INLEDNING 

Sjukdomar hos människor kan ibland uppträda i magtarmkanalen. Vid vissa tillstånd som 

drabbar kroppens tarmsystem kan en tarmstomi vara den enda behandlingen (Cadogan, 2015). 

En tarmstomi innebär att magtarmkanalen har en förbindelse med hudytan. De vanligaste 

indikationerna för tarmstomi är inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer i någon av tarmens 

delar (Järhult & Offenbartl, 2013). Med en tarmstomi medföljer en förändring både fysiskt och 

psykiskt för patienten som kommer innebära ett lidande för den drabbade (Persson, Berndtsson 

& Karlsson, 2008). För att kunna tillgodose patienternas behov behöver sjuksköterskor ha 

kunskaper om hur det kan vara att leva med tarmstomi.  

BAKGRUND  

Tarmens funktion 

För att individen skall uppleva hälsa krävs det en fysisk och psykisk känsla av välmående, detta 

inkluderar magtarmkanalens funktion. Individens behov av att kunna tömma tarmen på ett 

fungerande sätt är viktigt i individens vardagliga liv. En icke naturligt fungerande tarm kan 

orsaka tillstånd som depression och ångest då detta medför att en ny livsstil blir aktuell och 

måste accepteras (Cadogan, 2015). Tarmen är uppdelad i tunntarm, tjocktarm och ändtarm. 

Tunntarmen består i sin tur av tre delar, duodenum, jejumun och ileum. Duodenum har som 

uppgift att utsöndra sekret från lever och pankreas. Denna del av tunntarmen innehåller rikligt 

med körtlar som producerar slem. Körtlarnas slem skyddar duodenums tarmvägg mot syra samt 

neutraliserar den. Jejunum och ileum utgör den största delen av tunntarmen. Duodenum, 

jejunum och ileums främsta uppgift är att spjälka och absorbera näringsämnen från lumen till 

blodbanan (Budowick, Bjålie, Rolstad & Toverud, 2008). Tjocktarmen delas in i fem delar, 

som utgörs av caecum, colon ascendes, colon transverum, colon descendes och colon 

sigmoideum. Tjocktarmen har som uppgift att ta upp salter och vatten som tunntarmen inte 

förmått att göra (Budowick et al., 2008). Tjocktarmen innehåller flertalet bakterier som har som 

uppgift att bland annat syntetisera vitaminer och bryta ner cellulosa (Sand, Sjaastad & Haug, 

2004). Den avslutande delen av magtarmkanalen är ändtarmen som benämns rectum och 

analkanalen (Budowick et al., 2008). Enligt Persson et al., (2008) benämns magtarmkanalens 

nervsystem som det enteriska nervsystemet, detta sträcker sig från esofagus till ändtarm. Det 

enteriska nervsystemets främsta uppgift är att kontrollera rörlighet och sekretion. 

Magtarmkanalen påverkas även av det autonoma nervsystemet, det sympatiska och 

parasympatiska. Utöver nervsystemen påverkar också flertalet hormoner motoriken i 

magtarmkanalen. Rörelserna i tarmen kallas peristaltik och blandningsrörelser. Peristaltiken 

och blandningsrörelserna driver födan i magtarmkanalen framåt (Persson et al., 2008). Vid 

sjukdom eller skada i tunntarm, tjocktarm eller ändtarm kan en tarmstomi vara aktuellt (Persson 

et al., 2008). 
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Tarmstomi  

Begreppet stomi kommer ursprungligen från det grekiska språket där det betyder mun. En 

tarmstomi skapar en förbindelse mellan tarmen och hudytan, denna förbindelse har som uppgift 

att tömma tarminnehållet (Järhult & Offenbartl, 2013). Inflammatoriska tarmsjukdomar och 

cancer är de vanligaste indikationerna för tarmstomi. Vid en tarmstomioperation bevaras så 

mycket som möjligt av tarmen, detta för att patienten ska ha möjlighet att tillgodose sig 

nödvändiga näringsämnen (Burch, 2013). En tarmstomi kan vara temporär och denna typ av 

stomi används då tarmen behöver vila tillfälligt på grund av skada eller sjukdom. Tarmstomi 

kan också vara permanent då magtarmkanalens funktion inte kan eller bör återgå till sin normala 

funktion. Beroende på vilken del av tarmen som är involverad i förbindelsen till hudytan avgör 

tarmstomins benämning (Järhult & Offenbartl, 2013). Persson et al. (2008) beskriver att de två 

vanligaste tarmstomierna är ileostomi och kolostomi. Ileostomin är fäst på tunntarmen och kan 

vara temporär eller permanent, den är placerad på höger sida av buken. Kolostomi är fäst på 

tjocktarmen och denna tarmstomi är placerad på vänster sida och är vanligtvis permanent. När 

en tarmstomioperation har genomförts provas stomibandage ut med hjälp av en stomiterapeut 

som gör en bedömning av olika faktorer. Dessa faktorer innefattar tarmstomins utseende, 

patientens kroppsform och hud. Bedömningen innefattar även patientens kroppsliga och 

själsliga förmåga där det sociala livet tas i beaktning. Egenvård och skötsel av huden som berör 

tarmstomibandaget kan därav bli centralt i patientens liv (Persson et al., 2008). 

 

Patientens egenvård vid tarmstomi  

Enligt Persson et al. (2008) är en tarmstomi i behov av god egenvård. Vid byte av stomibandage 

är hudrengöring en viktig del. Genom mjuka kompresser och ljummet vatten avlägsnas 

bandaget med försiktighet. Vid avlägsnandet kan en tvål som är oparfymerad och har lågt pH-

värde användas. När huden är ren, torkas denna torrt med kompresser. För att undvika irritation 

i hårsäckar och svårigheter vid bandagering avlägsnas håret kring tarmstomin. Vid känslig hud 

kan en hudskyddande salva användas i förebyggande syfte innan påsättning av bandaget. Det 

är viktigt att funktionen kring stomibandageringen bör vara under ständig utvärdering för att 

undvika faktorer som kan ge skada på huden. Skadorna kan orsakas av läckage från 

tarminnehåll, nedsatt funktion av tarmstomifilter och om storleken på tarmstomin är fel i 

förhållande till öppningen på stomibandaget (Persson et al., 2008). Enligt Burch (2013) varieras 

tarmstomins skötsel beroende på vilken del av tarmen som är involverad. Vid en ileostomi 

behöver stomibandagets innehåll tömmas minst fyra gånger per dag då tarminnehållet är rikligt 

och frätande. Då stomibandagets innehåll behöver tömmas flertalet gånger per dag används ett 

bandage som går att öppna, detta för att stomibandagets innehåll ska gå att tömma utan att hela 

bandaget behöver bytas (Burch, 2013). Den vanligaste komplikationen är hudirritation vid 

ileostomi på grund av att det frätande innehållet läcker ut (Burch, 2004). Vid en kolostomi är 

tarminnehållet istället trögflytande och mindre frätande vilket gör att stomibandaget endast 

behöver bytas en gång per dag, då används ett slutet stomibandage (Burch, 2013). Patienter 

med kolostomi kan även använda sig av en metod som kallas irrigation. Irrigation innebär att 

en slang med tillhörande tratt förs in i öppningen av tarmstomin, sedan spolas det in vatten som 

sköljer och rensar tarmen på avföring. Denna metod minskar mängden avföring i kolostomin 

under resterande dag för patienten (Burch, 2013). Enligt Burch (2004) kan kolostomi ge 
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patienten besvär så som hudirritation och svampinfektioner. Hudirritationen uppstår främst av 

att stomibandaget byts ut allt för ofta (Burch, 2004). 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att omvårdnaden som en relation där en 

sakaspekt och en realtionsaspekt mellan sjuksköterska och patient innefattas. Sakaspekt innebär 

att sjuksköterskan kan ge stöd, vägledning och information som besvarar patientens frågor. 

Relationsaspekt innebär att sjuksköterskan kan möta patienten ur ett vårdande perspektiv (SSF, 

2016). Sjuksköterskan ska i sin profession behärska omvårdnad vilket innefattar samtal, 

bemötande och information i samverkan med patienten. Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift 

är att förbereda, leda och stödja patienten under olika vårdprocesser, exempelvis vid tarmstomi. 

Stöd och undervisning för patienter med tarmstomi ska genomföras med respekt, flexibilitet, 

kreativitet och ha kulturella aspekter i åtanke (Black, 2004). För att patienten ska kunna behålla 

känslan av integritet har sjuksköterskan som uppgift att hjälpa och anpassa omvårdnaden utefter 

patientens individuella behov vid tarmstomi (Burch, 2016). För att god omvårdnad ska uppnås 

krävs det att sjuksköterskan är medveten om patienters olika reaktioner och att deras inställning 

till stomibehandling kan ändras över tid. Genom en öppen och allmän kommunikation i det 

vårdande mötet kan sjuksköterskan stödja och undervisa patienter med tarmstomi (Brown & 

Randle, 2004).  

 

Vårdande möten 

Enligt SSF (2016) kan det vårdande mötet beskrivas som en möjlighet för patient och 

sjuksköterska att uppnå samarbete och ömsesidighet vilket leder till harmoni. Det är viktigt att 

poängtera att båda parter har lika värde trots att den ena är sjuksköterska och den andre är 

patient. För att vården ska bli rättvis för patienter är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar till 

patientens individuella behov för att möjliggöra en vård som är personcentrerad (SSF, 2016). 

För att relationen mellan sjuksköterska och patient ska vara harmonisk krävs det även yttre 

faktorer. De yttre faktorerna inkluderar bland annat patientens familj, medpatienter, vårdmiljö 

och även sjuksköterskans medarbetare. Med betoning på dessa aspekter i en vårdrelation kan 

harmoni skapas med gemensamhet och öppenhet parterna emellan (Chow, 2013). Det vårdande 

mötet mellan sjuksköterska och patient är som ett tillfälle där hälsa kan främjas och lidande kan 

förebyggas samt att patientens livshistoria kan växa fram (Kasèn, 2002). I en studie av Alasad, 

Tabar och AbuRuz (2015) beskriver patienter att integritet i det vårdande mötet är viktigt där 

sjuksköterskan skall vara medveten om patientens behov. Patienten värdesätter att 

sjuksköterskan utför en individanpassad vård där frågor som uppkommer kan besvaras. 

Sjuksköterskan är lyssnande och kan ta till sig patientens oro och bekymmer (Alasad et al., 

2015). Enligt Thrope, McArthur och Richardson (2014) upplever patienten att ett vårdande 

möte bör baseras på förtroende, vilket skapas av tillräcklig tid, förståelse och kunskap om hälsa. 

Förtroendet till vårdpersonal kan även påverka vidare behandling och kommande 

undersökningar positivt. Upplever patienten bristande förtroende till sjuksköterskan i det 

vårdande mötet kan den postoperativa behandlingen upplevas psykiskt påfrestande då en känsla 

av ensamhet infinner sig (Thrope et al., 2014). Sjuksköterskan ska i det vårdande mötet hjälpa 

och uppmuntra patienten att behålla sin självständighet, detta genom att ta fram rätt redskap 

och hjälpmedel som gynnar patientens rätt till egenvård. Detta gör att sjuksköterskan kan lindra 

lidande och främja hälsa för den enskilda individen (Burch, 2016).  
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Hälsa  

Enligt World Health Organization (WHO, 2017) innebär hälsa att patienten upplever socialt, 

fysiskt och mentalt välbefinnande, detta kan uppnås trots sjukdom. Dahlberg (2014) beskriver 

att hälsa är ett tillstånd där känslan av välbefinnande infinner sig, där patienten kan genomföra 

små som stora livsprojekt. Hälsan styrs av huruvida en patient upplever livslust, livsmod och 

livskraft samt har en balans i livet mellan sårbarhet och frihet. Författaren betonar att genom 

acceptans gentemot de givna omständigheterna i livet kan upplevelsen av välbefinnande stärkas 

och därmed blir känslan av hälsa starkare. Det kan handla om ett kroniskt tillstånd, som att leva 

med en tarmstomi. Viktiga aspekter gällande begreppet hälsa är att patienten har en möjlighet 

till att vara aktiv och rörlig men också har tillgång till en god livsrytm där vila och återhämtning 

är en del. Det är också betydelsefullt att patienten får känna sammanhang och mening i livet, 

tillvaron är den som ska ge ett meningsfullt sammanhang. Det gör att patienten har en kraft till 

att kämpa emot ohälsa (Dahlberg, 2014). Enligt Johnson och Acabchuk (2018) påverkas en 

individs hälsa av bland annat livshändelser och upplevelser i det vardagliga livet. En 

livshändelse kan vara att drabbas av en tarmsjukdom där tarmstomi blir aktuellt. 

Lidande 

 

Eriksson (1994) menar att lida betyder någonting ont, att patienten blir ansatt av någonting. 

Lida kan också innebära att patienten utsätts för någonting och måste leva med det, exempelvis 

en tarmstomi. Patienten kan uppleva lidandet som en kamp, någonting som är konstruktivt eller 

har en mening. Lidandet är personligt där alla individer reagerar olika på hotfulla situationer 

(Eriksson, 1994). Bland annat kan erfarenheter av livet och individens identitet ha en avgörande 

roll för hur reaktionen framträder (Krikorian, Limonero & Maté, 2011). Enligt en 

magisteruppsats av Lindwall (2004) bär kroppen på känslor som kan utgöras av hälsa och 

lidande. Det kan handla om känslor av vanmakt, oro och rädsla. Då kroppen utsätts för sjukdom 

kan känslor som maktlös, ofri och obegriplighet uppstå. För att dessa känslor av lidande skall 

utbytas till att återfå hälsa måste en strid äga rum i kroppen. Denna strid är berättelsen om sitt 

lidande, genom samtal om vad kroppen utsätts för kan hälsa främjas och lidande lindras. 

Berättelsen om lidandet som sjukdomen bestämmer kan individen hitta ett välbefinnande i sin 

nyfunna livssituation och kropp. Vården kan skydda individen mot kroppslig skada, men det 

som är meningsfullt för individen är strävan efter en helhet. Helheten innefattar hälsa och 

välbefinnande hos individen där sjukdom och lidande ej är involverat (Lindwall, 2004). 

Kroppsuppfattning   

Kroppsuppfattning är individens uppfattning om den egna kroppen vilket har en stark koppling 

till individens tidigare erfarenheter och psykiska hälsa (Black, 2004). En normal 

kroppsuppfattning menar Price (1994) innehåller tre komponenter, dessa innefattar kroppens 

realitet, ideal och presentation. Kroppens realitet avgör hur kroppen faktiskt är, ideal innefattar 

den egna uppfattningen om hur kroppen ser ut, borde kännas och beter sig. Presentationen av 

kroppen bestämmer hur kroppen uppfattas av andra. Dessa tre delar kan försvagas eller stärks 

via personers stöd (Price, 1994). Enligt Thorpe et al. (2009) har tarmstomibehandling en 

inverkan på patientens kroppsuppfattning och självkänsla. Patienters upplevelse av den 
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kroppsliga förändringen med tarmstomi är individuell, men en ändrad kroppsuppfattning kan 

vara ständig hos dem. Walker och Lachman (2013) belyser ytterligare att patienter som 

genomgår en stomioperation kan leda till en övergång i livet där kroppsbild, nya färdigheter 

och utveckling av teknik i egenvård blir aktuellt. Persson (2008) menar att när en patient 

drabbas av en sjukdom startar en lärandeprocess och detta lärande innebär att patienten får en 

ökad förståelse för sin nya livssituation. En bearbetning krävs för att få en förståelse för den 

nya kroppen och de nya livsförutsättningar som en sjukdom bär med sig. En tarmstomioperation 

innebär en förändring av kroppens utseende och att patienten inte längre har kontroll över sin 

tarmförmåga. Detta är något som kan skapa reaktioner och frågor hos patienten (Persson, 2008). 

Tylka (2011) menar att en kroppsuppfattning kan vara positiv eller negativ och är en ständig 

process under livet för individen. En kroppsuppfattning som är positivt utgörs av en god 

självbild, anpassningsbart tänkande och ömsint beteende (Tylka, 2011). 

PROBLEMFORMULERING 

En tarmstomi kan vara en livsavgörande behandling men skapar också en kroppslig förändring 

där den drabbade individen kan påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Denna påverkan 

resulterar i ett lidande för patienten. Därav kommer denna studie inrikta sig på patienters 

upplevelser av att leva med tarmstomi. Genom en ökad förståelse av patienters upplevelser kan 

sjuksköterskor möta patienter med ett helhetsperspektiv där negativa upplevelser kan undvikas. 

Detta för att kunna ge den vård som patienten med tarmstomi är i behov av. En god kunskap 

hos sjuksköterskor om patienters upplevelser av tarmstomi kan därmed möjliggöra i en 

förbättrad vård.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi.  
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METOD 

Metoden som användes var litteraturstudie i form av en litteraturöversikt baserad på kvalitativa 

och kvantitativa artiklar utifrån Fribergs (2017) beskrivning. Metoden innebär att på ett 

systematiskt sätt söka och granska relevant forskning för att besvara studiens syfte. Ett 

systematiskt arbete kommer möjliggöra en kartläggning av den nuvarande kunskapen inom valt 

område och skapa en sammanfattning.  Litteraturöversikt är fördelaktigt till studiens syfte då 

artikelsökningen kan analyseras, kvalitetsgranskas och skapa kunskap till valt problemområde. 

Genom att göra en sammanställning av kvalitativa och kvantitativa studier kan kunskapsläget 

inom valt område fastställas. Detta genererar i att problem uppmärksammas inom 

omvårdnadsarbetet och kan därmed förbättras (Friberg, 2017).  

Urval 

För att få sökresultat med relevanta artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier till 

studien. Artiklar som inkluderades var engelskspråkiga, innehöll upplevelser från patienter av 

att leva med tarmstomi där deltagarna var mellan 18–85 år.  Artiklarna inkluderade alla världens 

länder för att del av alla patienters upplevelse oavsett kultur. Ingen avgränsning gällande årtal 

användes i sökningen, dock valdes endast artiklar som var från 2000-talet. Artiklarna var 

genomförda både med en kvalitativ respektive kvantitativ metod samt var etiskt granskade och 

peer rewieved. Genom att använda artiklar med olika metodval gavs en bredare bild av området. 

De studier som innefattade patienter med kognitiv nedsättning och barn under 18 år 

exkluderades då svårigheter i att uttrycka sig kan finnas och risk för feltolkning kan uppstå. 

Även artiklar som involverat urostomi exkluderades.  

Datainsamling 

I denna litteraturbaserade studie söktes artiklar systematiskt fram genom sökdatabasen 

CINAHL som fanns tillgänglig på Högskolan i Skövdes bibliotek. Detta för att denna databas 

inriktar sig på hälso-och vårdvetenskap som anses vara relevant till denna studie. De artiklar 

som användes var peer-reviewed, varav nio söktes fram med denna avgränsning. För att 

avgränsa sökningen av artiklar användes operatorn AND tillsammans med sökord i olika 

kombinationer (Forsberg & Wengström, 2013). De sökord som användes var; ostomy, patient, 

experience, surgery, stoma, living, colostomy, life, disease, intestinal och process, där en 

systematisk sökning genomfördes. Träffar och kombinationer redovisades i en tabell efter 

genomförd datainsamling (Tabell 1). De artiklar som framkom vid användning av sökorden 

valdes ut genom att läsa dessa titlar överskådligt. I de artiklar där titeln var av intresse lästes 

även artikelns abstrakt. Artiklarna där den abstrakta delen överensstämde med studien syfte 

lästes även artikeln i full text. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en mall av Wilman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) för både de kvalitativa och kvantitativa artiklar som valts. Dessa bifogas 

som bilaga (2) och (3). Med denna kvalitetsgranskning framkom det om artiklarna var låg, 

medel eller hög kvalitet. I resultatet användes 7 artiklar av medel kvalitet och 7 artiklar av hög 

kvalitet. Totalt kom 14 vetenskapliga artiklar att ingå i studien, där 12 var av kvalitativ metod 

och 2 var av kvantitativ (Bilaga 1).  
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Tabell 1. Sökprocessen för litteraturöversikten 

Sökord Antal träffar i 

databasen 

CINAHL 

Antal lästa 

artiklar, 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar, 

fulltext 

Antal utvalda 

artiklar 

Ostomy AND 

experience 

AND patient 

AND living 

54 15 4 1 

Experience 

AND life AND 

colostomy 

73 17 8 1 

Intestinal AND 

disease AND 

experience 

AND patient 

139 18 5 3 

Experience 

AND ostomy 

and surgery 

121 21 7 2 

Patient AND 

stoma AND 

experience 

AND surgery 

102 18 10 1 

Patient AND 

ostomy AND 

experience 

26 11 5 2 

Patient AND 

stoma AND 

experience 

216 50 17 3 

Stoma AND 

patient AND 

process 

7 4 1 1 
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Analys 

Datamaterialet sammanställdes utifrån en modell beskriven av Friberg (2017). Analysen 

startade med att datamaterialet lästes igenom flertalet gånger för att bekanta sig med texten och 

få en ökad förståelse för helheten. För att underlätta läsningen av artiklarna skrevs dessa ut i sin 

helhet. Sedan markerades relevant innehåll med pennor av olika färg för att särskilja likheter 

och skillnader. Artiklarnas resultat jämfördes med varandra. Artiklar med liknande innehåll 

sammanfördes och benämndes med olika områden som avspeglade innehållet. Dessa områden 

bildade sedan en ny helhet. De områden som framkom fick rubriker som speglade innehållets 

betydelse.  

Etiska överväganden 

Arbetet har genomsyrats av forskningsetik vilket anses ge ett respektfullt innehåll till studien. 

Detta har valt att beaktas från valet av ämne till slutdiskussion (Sandman & Kjellström, 2013). 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De artiklar som 

valdes ut var granskade av en etisk nämnd, där artiklarna har tagit patienternas identitet i 

beaktning. Genom att använda vetenskapsrådet riktlinjer har plagiat, förvrängningar och 

fabriceringar kunnat undvikas. Under studiens arbete har vetenskapsrådets riktlinjer beaktats 

gällande metod, urval, resultat och diskussion (Vetenskapsrådet, 2002).   
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RESULTAT 

Efter bearbetning sammanställdes datamaterialet vilket resulterade i fyra områden. Dessa 

benämndes: Social samvaro – på gott och ont, begränsningar i vardagslivet, att acceptera 

förändringar av sin kropp och mötet med vården.  

Social samvaro – på gott och ont 

Patienter med tarmstomi känner att de får en oönskad social stämpel där skam, lidande och 

minskad självuppskattning upplevs. Denna sociala stämpel beskrivs som stigma. De patienter 

som upplevde höga nivåer av stigma hade låg självuppskattning, svårt att acceptera tarmstomin, 

dålig självbild och ingen erfarenhet av att dela sina upplevelser med patienter i samma situation 

(Yuan, Zhang, Zheng & Bu, 2018). Patienter med tarmstomi har en rädsla för ljudet av gaser, 

läckage och lukt från tarmstomin (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Zhang, Wong & 

Zheng, 2017). Detta gjorde att patienterna alltid hade en extra uppsättning med material och var 

noga med att veta vart toaletten var i nya miljöer (Andersson et al., 2010).  

En viktig och social plats som patienter uttrycker ger en identitet och status är arbetet. De 

patienter som genomgått en tarmstomioperation har upplevt att frånvaron från arbetet är 

oroande och har påverkat självförtroendet negativt. Även framtida resor och sociala event 

ansågs svårt att genomföra på grund av känslor som skuld och upplevelsen av att känna sig 

smutsig (Martins. et al, 2015 & Zhang, Wong & Zheng, 2017). Dessa känslor påverkade inte 

bara individen själv utan överfördes också till nära relationer. Patienter upplevde att den 

sexuella relationen till sin partner blev negativt påverkad efter tarmstomioperationen. Både den 

tarmstomioperarade och dess partner upplevde sexlivet annorlunda (Andersson et al., 2010; 

Sarabi, Navipour & Mohammdi 2017). Detta då smärtor och ärr i anal samt vagina blev ett 

hinder under penetrerande samlag (Andersson et al., 2010). Tarmstomins fysiska förändring 

och psykiska känslor upplevdes ha en negativ inverkan även på sexlusten hos parterna emellan 

(Sarabi et al., 2017). Dock upplevde de tarmstomiopererade patienterna att nära relationer också 

hade stor betydelse för individens välmående både preoperativt och postoperativt. Relationerna 

skapade en avslappnad miljö där patientens oro kring tarmstomin minskade (Andersson, 

Engström & Söderberg, 2010). Relationen till sjukvården, familjen och vänner ansågs vara av 

vikt i beslutet om en tarmstomioperation skulle genomföras. Då patienten upplevde stöd från 

sin omgivning blev den nya situationen med tarmstomin lättare att hantera (Swenne, 

Cerderholm, Gusafsson & Arakelian, 2015; Zhang et al., 2017). Patienter beskriver att tid och 

rehabilitering har varit avgörande för att kunna återgå till sociala sammanhang, så som arbete, 

motion och fritidssysslor (Martins et al., 2015). 

 

Begränsningar i vardagslivet 

En patient med tarmstomi kan uppleva ett handikapp då det kräver planering i form av kost, 

kostrutiner och klädesval. Detta är faktorer som patienter tidigare inte ägande någon större tanke 

åt men efter tarmstomioperationen har det blivit centralt i deras vardag. Tankar kring kostrutiner 
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gjorde att patienter hoppade över måltider för att undvika risker som läckage och lukt. 

Patienterna undvek åtsittande kläder som definierade tarmstomibandaget och valde istället löst 

sittande kläder (Andersson et al., 2010). Patienter beskriver att de känner sig begränsade i 

dagliga aktiviteter då de fått minskad styrka efter tarmstomioperationen. Patienterna upplevde 

smärta runt tarmstomibandaget och en känslighet som skapade ett hinder vid fysisk aktivitet. 

Men de fysiska begränsningarna speglas också av den psykiska ohälsan. Då andra individers 

åsikter, frågor och blickar skapade en situation som den tarmstomiopererade patienten ville 

undvika.  Att simma, sola och delta i natur och sportaktiviteter blev därav psykiskt påfrestande 

för patienten (Fingren et al., 2018; Swenne et al., 2015). Patienter upplever även att förmågan 

av att delta spontant i dagliga aktiviteter begränsas efter tarmstomioperationen då speciella 

tömningsmönster behöver följas. Att gå ner i arbetstid var något som patienter upplevde 

skapade en bättre livskvalitet då de hade mer tid till sociala sammanhang och fritidsaktiviteter 

(Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001).  

Acceptans av tarmstomi 

Patienter beskriver tarmstomin som en förändrad relation till sin kropp, detta inkluderar 

utseende, funktion och hälsa. Dessa aspekter var något som de tidigare tog förgivet men som 

nu måste accepteras. När acceptans och kontroll över tarmstomin infann sig minskade 

medvetenheten om den förändrade kroppen (Thrope, Arthur & McArthur, 2016). Patienter som 

var drabbade av cancer i tarmen upplever inte acceptansen till tarmstomin som en svårighet då 

den förknippades med överlevnad. Dock upplevdes känslor av oro och osäkerhet för hur 

kroppen förändrats, då självbilden påverkades negativt (Andersson et al., 2010). Trots att 

patienter med tarmcancer vet att tarmstomioperation är en behandling som genererar i längre 

levnadstid övervägs beslutet att stå över operationen. Detta för att ett liv utan tarmstomi tros 

vara av bättre kvalitet. Beslutet om tarmstomioperation skapade känslor som rädsla, förvirring, 

panik och chock vilket innebar att acceptansen till tarmstomin blev svår (Zhang, Wong & 

Zheng, 2017). Acceptansen till tarmstomin kunde underlättas då möten med andra individer 

med tarmstomi ägde rum. Detta gjorde att patienten kunde känna en samhörighet med andra i 

samma situation (Andersson et al., 2010; Sun et. al, 2014 & Yuan, Zhang, Zheng & Bu, 2018). 

Det framkommer även att acceptansen till tarmstomin kunde underlättas genom att namnge sin 

tarmstomi. Det kunde vara ett humoristiskt namn som speglade tarmstomins funktion och 

utseende. Detta upplevde patienterna skapade en känsla av en personlig koppling till 

tarmstomin och skapade ett kodnamn som kunde användas i sociala sammanhang (Cook & 

Hatton, 2018). Patienters upplevelser av acceptans till tarmstomin skilde sig beroende på om 

den var permanent eller temporär. Den permanenta tarmstomin upplevde patienterna påminde 

om sjukdom där känslan av tillfrisknande inte infann sig. Då tarmstomin var temporär blev 

acceptansen lättare och tillstötande komplikationer under behandlingen kunde hanteras bättre 

(Swenne, Cerderholm, Gusafsson & Arakelian, 2015). 

Mötet med vården 

Patienten upplevde att sjuksköterskans kunskap var av betydelse för att kunna anpassa sig till 

det nya livet efter tarmstomioperationen. Flertalet upplevde att sjuksköterskor hade bristande 

kunskap och att kunskapsnivån skilde sig mellan de olika professionerna (Spiers, Smith, Clean 

& Nicholls, 2016; Sun et al., 2014). Patienterna upplevde att sjukvården inte gav tillräckligt 
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med information och stöd i det postoperativa skedet. Detta skapade en känsla av ensamhet där 

patienten inte upplevde en fungerade vårdrelation till sjuksköterskan. Den otillräckliga 

informationen och bristande stöd gav patienten en känsla av ”vi och dom” där patienten istället 

valde att ta egna initiativ än att vända sig till sjukvården (Sun et al., 2014). Patienten upplever 

att känslor lättare kan hanteras om sjukvården tar det psykiska måendet i beaktning. Det 

framkom att patienten kändes sig bortglömd då en regelbunden kontakt till sjukvården 

saknades. Patienterna hade önskat att sjukvården tog hänsyn till individuella vårdbehov där 

kostnader och värderingar uppmärksammades (Davenport, 2014; Diebold, 2016). 

Individer med tarmstomi upplever att relationen till sin egen kropp efter en operation främjades 

när sjukvården var stöttande och såg till patientens livssituation där familjen inkluderades. Det 

framkom att patienten ville involvera sin familj i vården då detta förenklade acceptansen till 

tarmstomin (Spiers et al., 2016; Yuan et al., 2018). Patienterna upplevde ett behov av en 

fördjupad information som berörde familjelivet, arbetslivet och sociala sammanhang. Detta 

gjorde att patienten kände sig förberedd inför kommande levnadssätt (Martins et al., 2015). 

Patienter som genomgått en tarmstomioperation upplevde att möten med andra i samma 

situation där tankar och erfarenheter delades hade en positiv inverkan i det vardagliga livet. 

Dessa möten upplevde patienterna förebyggde känslan av stigma och en känsla av samhörighet 

infann sig (Andersson et al., 2010; Sun et al., 2014; Yuan., 2018).  

Resultatsammanfattning 

Patienters upplevelser av att leva med tarmstomi i social samvaro kan både vara på gott och 

ont. Patienterna upplever den sociala samvaron som positiv när de fick stöd från sin omgivning. 

Negativa känslor som upplevs kallas också stigma, där en oönskad social stämpel infinner sig 

på grund av skam, lidande och minskad självuppskattning. Att återgå till sitt vardagliga liv efter 

tarmstomioperationen upplevs vara svårt för patienterna, då det medför vissa begränsningar i 

vardagen. Oro angående läckage, lukt och ljud är något som präglar patienten och skapar ett 

lidande.  

För att patienterna skall uppleva acceptans måste en förståelse av en kroppslig förändring 

infinna sig. Förståelsen och acceptansen till tarmstomin upplever patienterna förbättrades i 

mötet med andra individer i samma livssituation. Patienterna upplever att sjukvården inte 

fokuserar på deras psykiska hälsa utan istället använde sina resurser på att lära ut det praktiska 

kring tarmstomin. Detta upplever patienterna gav en obalans där den psykiska hälsan inte 

tillgodoses. Detta känner patienterna beror på en okunskap inom sjukvården, där den 

tvärprofessionella vården inte kan erbjuda den sjukvård som patienten är i behov utav.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 

Litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en möjlighet till djupare kunskap inom valt 

område. Detta genom att sammanställa fakta från tidigare genomförd forskning (Friberg, 2017). 

Valet av metod visade sig vara fördelaktig vid denna typ av examensarbete då både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar kunde väljas. Detta gjorde att resultatet kunde inkludera fler artiklar 

som gav en förbättrad helhetsbild av valt ämne där vidare diskussion möjliggjordes. 

Sökdatabasen CINAHL användes då den är inriktad på hälso-och vårdvetenskap och berör valt 

ämne. Denna sökdatabas användes då den gav studien den typ av information som krävdes för 

att besvara syftet. Under insamlandet av data diskuterades förkunskapen inom området som 

sedan togs i beaktande i valet av artiklar.  Det är viktigt att upprätthålla hög kvalitet på insamlat 

datamaterial, detta genom att använda sig av en kvalitetsgranskning av de valda artiklarna 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Genom denna kvalitetsgranskning framkom det om 

artiklarna var av låg, medel eller hög kvalitet. De artiklar som hade en låg kvalitet valdes bort 

och de med medel och hög kvalitet valdes att användas för att stärka tillförlitligheten. Detta 

blev grunden till valet av lämpliga artiklar till studien. Datainsamlingen genomfördes med 

utvalda sökord, dessa ord användes sedan i en manuell sökning för att skapa olika 

kombinationer. Detta gav positiva konsekvenser då det skapade möjlighet till flertalet artiklar 

som besvarade studiens syfte. Genom att utföra artikelsökningen manuellt skapas möjlighet till 

en anpassad sökning för valt ämne (Forsberg & Wengström, 2013). För att stärka 

tillförlitligheten har författarna till denna studie utgått från primärkällor för att informationen 

ska anses trovärdig. Då artiklarna var engelskspråkiga uppstod ibland dilemman i översättandet 

med hjälp av Google translate. Detta är ett program som översätter digitala skrifter från olika 

språk. Programmet skapade vid vissa tillfällen otydlighet som medförde risker för feltolkning 

och en svaghet för studien. Då valdes istället uppslagsverk på engelska för att utföra en så säker 

översättning som möjligt vilket Sandman och Kjellström (2013) menar kan stärka resultatets 

tillförlitlighet. En tabell har använts för att tydligt beskriva sökningsprocessen i denna 

litteraturöversikt och är bifogad som bilaga (1). Ytterligare en tabell har använts som 

presenterar de artiklar som är till grund för resultatet. Denna tabell är bifogad som bilaga (2).  

Metodvalet gjorde att förväntningar i början av studien uppfylldes och genererade i ökad 

kunskap om patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Istället för att använda artiklar 

till studien kunde berättelser i from av bloggar använts för att skapa kunskap om hur en individ 

upplever att leva med tarmstomi. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kan ett blogginlägg ge en 

mer tillförlitlighet då författaren inte påverkas av yttre faktorer där chans för feltolkning finns. 

Till exempel kan en person som intervjuar själv tolka informationen som informanten delger. 

Att välja artiklar med ett urval av patienter mellan 18–85 år som inkluderades möjliggjorde en 

omfattande inblick i patientens upplevelse utifrån olika åldrar vilket kan ha stärkt resultatet. Att 

exkludera barn och personer med kognitiv nedsättning var ett val då detta inte skapade några 

svårigheter i artikelsökningen. Efter genomförd studie upplevdes det att föräldraperspektivet 

hade varit av intresse då det framkom artiklar som handlade om just detta. Dock exkluderades 

dessa artiklar då de innehöll barn under 18 år. Detta på grund av ökad risk för misstolkning då 

barn kan ha svårigheter att uttrycka sig. Denna studie kan förbättra vården för den 
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tarmstomiopererade patienten på flera typer av vårdenheter. Detta då alla vårdenheter kan 

komma i kontakt med individer som genomgått en tarmstomioperation.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar att patienter med tarmstomi kan uppleva social samvaro på gott och ont. Det 

onda kommer av en rädsla för läckage, lukt och ljud där känslor som skam, lidande och minskad 

självuppskattning upplevs. Denna känsla hade en tydlig inverkan på hur patienten upplevde sin 

kropp. Upplevelsen av den kroppsliga förändringen är individuell och under ständig förändring 

(Thrope, McArthur och Richardsson, 2009 & Tylka, 2011). Med denna aspekt av patienters 

upplevelser i åtanke bör sjuksköterskan betona patientens behov framför diagnos. Resultatet 

visar även att tarmstomin medför begränsningar i vardagslivet. Framtida planer är inte längre 

en självklarhet för patienten då det väcker känslor som oro och ångest av omgivningens 

tyckande. Som sjuksköterska är det därför viktigt att uppmärksamma och erbjuda stöd från 

andra professioner som kan bidra till att hälsa upplevs hos patienten, detta kan exempelvis vara 

en kurator. Sjuksköterskan har även ett eget ansvar att se till patientens livsvärld för att kunna 

främja hälsa. Hälsa menar Dahlberg (2014) är när en känsla av välbefinnande infinner sig.  

Resultaten tydliggör att den sexuella relationen till sin partner påverkas negativt både psykiskt 

och fysiskt, detta resulterade i att sexlusten minskade parterna emellan vilket orsakade lidande. 

Enligt en magisteruppsats av Lindwall (2004) kan lidande lindras genom samtal om vad 

kroppen utsätts för. Därav blir sjuksköterskans vårdande möte med en patient som genomgått 

en tarmstomioperation viktigt för välmåendet. Sjuksköterskan ska ge professionellt stöd till 

patienten genom att dokumentera behov och mål som kommer vara viktigt för individens hälsa. 

Sjuksköterskan ska även ge patienten information som leder till att egenvården med tarmstomin 

utvecklas. Genom en utvecklig av egenvården betonas och värdesätts patientens integritet (SSF, 

2017). I det vårdande mötet bör också familj och vänner inkluderas vilket ger patienten trygghet 

och möjlighet till att acceptera sin nya livssituation. Enligt Chow (2013) skall relationen mellan 

sjuksköterska och patient ha en öppenhet och en gemensamhet vilket uppnås när patientens 

familj, vänner och patienter i samma situation inkluderas. Det blir därför viktigt att 

sjuksköterskan även anammar anhörigperspektivet. Patienter som får träffa andra individer i 

samma situation har lättare att bearbeta och anpassa sig till sitt nya liv. Detta är något som 

sjuksköterskan skall ta i beaktande för att skapa en vårdande miljö för den drabbade individen. 

Sjuksköterskan kan tillsammans med en tarmstomisjuksköterska se om det finns något intresse 

bland patienter som genomgått tarmstomioperation. Finns intresset kan gruppmöten 

möjliggöras genom att patienterna sammanförs. 

Resultaten visar att en patient med tarmstomi får en kroppslig förändring som kan försvåra en 

acceptans till egen kropp. De kroppsliga förändringarna så som utseende och funktion kan få 

en negativ inverkan på kroppsuppfattningen.  Enligt Tao, Songwathana, Isaramalai och Zhang 

(2013) är acceptans hos patienter med tarmstomi viktig för att kunna hantera sin nya 

livssituation där begränsningar är till för av övervinnas. Enligt Persson (2008) kan frågor och 

reaktioner uppkomma hos patienter efter utförd tarmstomioperation då kroppen får ett förändrat 

utseende. Detta är något som sjuksköterskan bör ta hänsyn till i det vårdande mötet för att 

tillgodose patientens individuella behov. Enligt SSF (2017) ska sjuksköterskan se till patientens 
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individuella behov där vården anpassas till den egna patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan 

inte bemöter patienten med fokus på tarmstomin utan uppmärksammar individen i sin helhet. 

Har sjuksköterskan enbart fokus på tarmstomin kan andra viktiga aspekter i individens liv 

förbises. Tao et al. (2013) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i patientens liv som 

genomgått en tarmstomioperation när det kommer till praktisk, informativ och känslomässigt 

stöd.  Av resultaten framkommer även att patienter behöver stöd av vårdpersonal innan, under 

och efter operation för att kunna bibehålla psykisk hälsa. Sjuksköterskans stöd till patienten ska 

därför ske kontinuerligt och över tid för att kunna uppmärksamma eventuella förändringar i 

måendet hos patienten. För att kunna ge stöd måste sjuksköterskan ha god förkunskap angående 

tarmstomins påverkan på patientens psykiska mående. Förkunskap kan sjuksköterskan få 

genom att möta patienter med tarmstomi och uppmärksamma deras egna upplevelser. Detta för 

att kunna vara behjälplig innan psykisk ohälsa uppstår hos patienten.   

Resultaten visar också att mötet med vården är avgörande för hur väl individen anpassar sig till 

sin nya livssituation. Sjuksköterskan bör i sitt vårdande inkludera patientens tidigare 

erfarenheter som kan ha påverkat den psykiska hälsan. Enligt Black (2004) kan tidigare 

erfarenheter kopplas till hur individen uppfattar sin egen kropp. Genom att sjuksköterskan 

inkluderar patientens tidigare livsvärld i det vårdande mötet kan bemötandet anpassas utifrån 

patientens tidigare kunskap. Detta ger upphov till en individanpassad vårdrelation där 

delaktighet möjliggörs. Sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet genom att lyssna och 

bekräfta information som denne delger. Resultaten visar även att den bakomliggande 

tarmsjukdomen till stomin och om den är permanent eller temporär påverkar hur väl patienten 

anpassar sig till behandlingen. Persson (2008) menar att patienten bör få hjälp med att bearbeta 

förändringen av sin kropp för att kunna hantera situationen väl. Enligt SSF (2017) ska 

sjuksköterskan i sin profession se patienten och anpassa behandlingen utefter vårdbehov. Detta 

kan generera i att rätt vårdbehov tillgodoses och förbättrar livskvaliteten för patienten.  

Resultaten visar även att patienter upplever att sjuksköterskor har bristande kunskap angående 

tarmstomi och därmed inte ger tillräckligt med information och stöd. Med detta i åtanke bör 

dessa patienter ha tillgång till en tarmstomisjuksköterska som har den kunskap som patienten 

är i behov av. Enligt 2 $ i Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) anges att befolkningen har 

rätt till vård på lika villkor. Därav har patienten som genomgått en tarmstomioperation rätt till 

att få den vård som krävs för att hälsa skall uppnås. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

kan sjuksköterskan genom information och vägledning skapa en vårdande relation där 

patientens behov tillgodoses. Sjuksköterskan har rätt till att få den kunskap och de resurser som 

behövs för att kunna möta patienten som genomgått en tarmstomioperation. Florin (2014) 

menar att en god teoretisk kunskap inom omvårdnad är viktig för att sjuksköterskor skall kunna 

utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Dock menar Wilson (2007) att sjuksköterskans kliniska 

erfarenheter också är betydelsefullt och ger möjlighet till en arbetsutveckling som stärker 

professionen. Därav blir både teoretiska och kliniska kunskaper betydelsefulla för att 

sjuksköterskan skall kunna möta den tarmstomiopererade patienten.  
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Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskap om patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 

Resultaten visar att patienter med tarmstomi upplever att den sociala samvaron påverkas 

negativt. Känslor som oro och ångest blir centralt på grund av rädslor för läckage, lukt och ljud. 

Rädslorna ger upphov till att framtidsplaner ändras och att sociala sammanhang blir svåra att 

genomföra. Patientens känslor påverkar inte bara patienten själv utan också personer i 

omgivningen vilket förvårar nära relationer. Tarmstomin medför även begränsningar för 

patienten i vardagslivet, detta kan handla om valet av kost och kläder. Detta upplever patienten 

som en ny utmaning i livet som kräver tid och planering. Omgivningens åsikter och tankar är 

också något som begränsar patienten, då känslor som skuld och att känna sig smutsig upplevs. 

Resultaten visar också att stöd från vänner, familj och sjukvård har en betydande roll i 

individens resa mot acceptans. Känslan av acceptans beror också på hur den egna kroppen 

upplevs efter genomgången tarmstomioperation. Möten med andra patienter i samma situation 

där patienterna delger erfarenheter och upplevelser med varandra skapar möjlighet till 

acceptans. Patienter upplever att sjuksköterskor behöver mer kunskap om tarmstomi för att 

kunna ge det stöd och den information som behövs. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie kan bidra till att sjuksköterskor får en ökad förståelse för att kunna se patienten 

ur ett helhetsperspektiv där bemötandet inte sker utefter diagnos utan med patientens behov i 

beaktande. Genom att studera patienters upplevelser av att leva med tarmstomi kan 

sjuksköterskan få en ökad kännedom och reflektera över nuvarande kunskap. En fördjupad 

kunskap inom detta område ger möjlighet till en individanpassad vård, där sjuksköterskan får 

en inblick i vad patienten som genomgått en tarmstomioperation kan uppleva. Genom denna 

nya förståelse om en patient med tarmstomi kan sjuksköterskan förebygga lidande i det 

vårdande mötet. Detta möjliggör en kunskapsbaserad utveckling hos sjuksköterskan som kan 

generera i en god omvårdnad för en patient med tarmstomi.  

Förslag till fortsatt forskning kan vara att studera sjuksköterskors erfarenheter gällande 

tarmstomi, både praktisk kunskap och förståelsen av det psykiska måendet hos patienten. 

Forskningen skulle kunna ha som syfte att studera sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med tarmstomi.  Detta inkluderar både kliniska kunskaper för sjuksköterskan men 

även en ökad medvetenhet av de känslor som patienten upplever. 

  



 

16 

 

REFERENSER 

* Artiklar som ingår i studiens resultat 

Alasad, J., Tabar, AN., & AbuRuz, EM. (2015). Patient satisfaction with nursing care: 

Measuring outcomes in an international setting. The Journal of Nursing Administation, 45, (11), 

563-568. 

*Andersson, G., Engström, Å., & Söderberg, S. (2010). A chance to live: Women`s experiences 

of living with a colostomy after rectal cancer surgery. International Journal of Nursing 

Practice, 18(6), 603-608. Doi: 10.1111/j.1440-172X.2010.01887.x 

Black, P-K. (2004). Stoma care nursing. Psychological, sexual and cultural issues for patients 

with a stoma. British Journal of Nursing, 13(12), 692-697.  

Brown, H., & Randle, J. (2004). Living with a stoma: a review of the literature. Journal of 

Clinical Nursing, 14(1), 74-81. doi:10.1111/j.1365-2702.2004.00945.x  

Budowick, M., Bjålie, J., Rolstad, B., & Toverud, K. (1993). Anatomisk atlas. Stockholm: Liber 

AB. 

Burch, J. (2013). Care of patients with a stoma. Nursing Standard, 27(32), 49-56. 

Doi:10.7748/ns2013.04.27.32.49.e7347  

Burch, J. (2016). Caring for older people livig with a stoma. Nursing and Residential Care. 

18(12), 648-655. Doi: 10.12968/nrec.2016.18.12.648 

Burch, J. (2004). The management and care of people with stoma complications. British 

Journal of Nursing, 13(6), 307–318. 

Cadogan, J. (2015) Psycosocial impact of intestinal failure: a familial perspective. British 

Journal of Nursing, 24(17), 24-92.  Doi: 10.12968/bjon.2015.24.Sup17.s24 

*Carlsson, E., Berglund, B & Nordgren, S. (2001). Living with an ostomy and short bowel 

syndrome: prachical aspects and impact on daily life. Journal of Wound, Ostomy & Continence 

Nursing, 28(2), 96–105. 

Chow, J. (2013). Vårdandets Symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder. 

(Doktorsavhandling, Linnaeus University Dissertations ; 126). Växjö : Linnaeus University 

Press. 



 

17 

 

*Cook, J., & Hatton, J. (2018). Giving a stoma a name: a mixed-methods study of naming habits 

and attitudes among ostomates. Gastrointestinal Nursing, 16(7), 28-32. Doi: 

10.12968/gasm.2018.16.7.28 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN 

9789127134874. 

*Davenport, R. (2014). A proven pathway for stoma care: the value of stoma care services. 

British Journal of Nursing, 23(22), 11-74. Doi: 10.12968/bjon.2014.23.22.1174 

*Diebold, L. (2016). Stoma and shame: engaging affect in the adoption to a medical device. 

Australian Journal of Advanced Nursing, 34(1), 32-41. 

*Fingren, J., Lindholm, E., Petersèn, C., Hallèn, AM & Carlsson, E. (2018). A prospective, 

explorative study to assess adjustment 1 year after ostomy surgery among Swedish patients. 

Ostomy Wound Management, 64(6), 12-22. Doi: 10.25270/own.2018.6.1222 

Florin, J. (2014). Omvårdnadsprocessen. I Ehrenberg och Wallin (Red.) Omvårdnadens 

grunder - ansvar och utveckling (s. 47-77). Lund: Studentlitteratur AB. 

Friberg, F (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F, Friberg (Red). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (Uppl.3. s. 129–141). Lund: Studentlitteratur AB. 

Forsberg, C & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys 

och presentation. Stockholm: Natur & Kultur. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017) Kvalitativ metod. I M Henricson (red), Vetenskaplig teori 

och metod, från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

Johnson, B., & Acabchuk, R. (2018). What are the keys to a longer, happier life? Answers from 

five decades of health psychology research. Social science & Medicine, 196, 218-226. Doi: 

org/10.1016/j.socscimed.2017.11.001 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Liber utbildning. ISBN 91-634-0862-7. 

Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen. Doktorsavhandling, Åbo akademi förlag, Vasa.  

Krikorian, A., Limonero, J.T., & Maté, J. (2012) Suffering and distress at the end-of-life. 

Psycho-Oncology, 21(8), 799-808. doi: 10.1002/pon.2087 

Lindwall, L. (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Magisteruppsats. Åbo akademi 

dissertations. Karlstad: Åbo akademi university press.  



 

18 

 

*Martins, LM., Sonobe, HM., Vieira Fde, S., De Oliveira, MS., Lenza Nde, F & Da Silva Teles, 

AA. (2015). Rehabilitation of individuals with intestinal ostomy. British Journal of Nursing, 

24(22), 4-22. Doi: 10.12968/bjon.2015.24.Sup22.S4  

Persson, E., Berndtsson, I., & Carlsson, E. (2008) Stomi- och tarmopererad - ett 

helhetsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04747-8. 

Persson, E. (2008). Stomier. I E Persson, I Berndtsson & E Carlsson (Red.), Stomi- och 

tarmopererad- ett helhetsperspektiv (s. 59-68). Lund: Studentlitteratur. 

Price, B. (1995). Assessing altered body image. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 2(3), 169-175 doi:10.1111/j.1365-2850.1995.tb00052.x 

Sand, O., Sjaastad, Q., & Haug, E. (2004). Människans fysiologi. Stockholm: Liber AB. 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

*Sarabi, N., Navipour, H. & Mohammdi, E. (2017). Sexual performance and reproductive 

health of patients with an ostomy: a qualitative content analysis. Department of Nursing, 35, 

171-183. Doi: 10.1007/s11195-017-9483-y  

 

SFS 1997:142. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 27 

september, 2018, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763   

 

*Spiers, J., Smith, AJ., Clean, SP., & Nicholls, RA. (2016). The treatment experiences of 

people living with ileostomies: an interpretative phenomenological analysis. Leading Global 

Research, 72(11), 2662-2671. Doi: 10.1111/jan.13018 

 

*Sun, V., Grant, M., McMullen, C., Altschuler, M., Mohler, J., Hornbrook, M., Herrinton, L., 

& Krouse, R. (2014). From diagnosis through survivorship: health-care experiences of 

colorectal cancer survivors with ostomies. Supportive Care in Cancer, 22(6), 1563-1570. Doi: 

10.1007/s00520-014-2118-2 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763


 

19 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. 

Hämtad den 31 oktober 2018 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf  

Svensk sjuksköterskeförening. (2016) Värdegrund för omvårdnad. Hämtad den 15 oktober 

2018 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf  

*Swenne, CL., Cederholm, K., Gustafsson, M., & Arakelian, E. (2015). Postoperative health 

and patients`experiences of efficiency and quality of care after cytoreductive surgery and 

hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, two to six months after surgury. European Journal 

of Oncology Nursing, 19(2), 191-197. Doi: 10.1016/j.ejon.2014.05.007  

Tao, H., Songwathana, P., Isaramalai, SA., & Zhang, Y. (2013). Personal awereness and 

behavioural choices on having a stoma: a qualitative metasynthesis. Journal of Clinical 

Nursing, 23, 1186-1200. Doi: 10.1111/jocn.12309 

*Thrope, G., Arthur, A & McArthur, M. (2016). Adjusting to bodily change following stoma 

formation: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation, 38(18), 1791-1802. Doi: 

10.3109/09638288.2015.1107768 

Thorpe, G., McArthur, M., & Richardsson, B. (2009). Bodily change following faecal stoma 

fomation: qualitative interpretive synthesis. Journal of Advanced Nursing, 65(9), 1778-1789. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05059.x 

Thorpe, G., McArthur, M., & Richardsson, B. (2014). Healthcare experience of patients 

following faecal output stoma-forming surgery: A qualitative exploration. International 

Journal of Nursing Studies, 51(3), 379-389. doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.06.014 

Tylka, T. L. (2011). Positive psychology perspectives on body image. I TF Cash, & L Smolak 

(Red.), Body image-A handbook of science, practice, and prevention, 2.ed. (s. 56- 67). New 

York: Guilford publications. 

*Yuan, JM., Zhang, JE., Zheng, MC & Bu, QX. (2018). Stigma and its influencing factors 

among Chinese patients with stoma. School of Nursing, 27(6), 1565-1571. Doi: 

10.1002/pon.4695 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M Henricson (Red). Vetenskaplig teori och metod – från ide till examination 

inom omvårdnad. S. 481-496. Lund: Studenlitteratur AB. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf


 

20 

 

Walker, C., & Lachman, V. (2013). Gaps in the discharge process for patients with ostomy: an 

ethical perspective. Journal Article, 22(1), 61-64. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan 

forskning & Klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB.  

Wilson, B. (2007). Nurses`knowledge of pain. Journal of Clinical Nursing, 16(6), 1012-1020. 

*Zhang, J., Wong, FKY & Zheng, MC. (2017). The preoperative reaction and decision-making 

process regarding colostomy surgery among Chinese rectal cancer patients. European Journal 

of Oncology Nursing, 28, 107-113. Doi: 10.1016/j.ejon.2017.03.006    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Bilaga 1. Översiktstabell av artiklar som sammanställts 

Författare, 

år och land 

Titel Metod, deltagare 

och kvalitet efter 

granskning 

Syfte Resultat 

Andersson

, G., 

Engström, 

Å & 

Söderberg, 

S. 2010. 

Sverige. 

A chance to 

live: 

Women`s 

experiences 

of living with 

a colostomy 

after rectal 

cancer 

surgery. 

Semistrukturerade 

intervjuer med fem 

kvinnor. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Hög. 

Beskriva kvinnors 

upplevelse av att 

leva med en 

tarmstomi efter att ha 

genomgått en 

rektalcanceroperatio

n. 

Information och stöd 

till patienter som 

genomgått en 

stomioperation är av 

stor vikt både före, 

under och efter 

behandlingen. Detta 

för att kunna få svar 

på eventuella frågor 

för att undvika 

psykisk påfrestning 

för patienten. 

Carlsson, 

E., 

Berglund, 

B & 

Nordgren, 

S. 2001. 

Sverige. 

Living with 

an ostomy 

and short 

bowel 

syndrome: 

prachical 

aspects and 

impact on 

daily life. 

Semistrukturerad 

intervjumetod med 

6 patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Hög.  

att studera praktiska 

aspekter och 

erfarenheter i det 

dagliga livet av att 

leva med tarmstomi. 

Ett liv efter 

genomgången 

stomioperation 

upplevs annorlunda i 

jämförelse med innan 

operationen. 

Vardagslivet krävde 

mer planering och 

patienterna upplevde 

begränsningar i 

sociala sammanhang. 

Acceptansen till det 

nya livet blev svårt 

Cook, J & 

Hatton, J. 

2018. 

England. 

 

 

 

Giving a 

stoma a 

name: a 

mixed-

methods 

study of 

naming habits 

and attitudes 

among 

ostomates. 

 

Intervjuer med 20 

patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Hög. 

 

 

 

Att fastställa vilka 

patienter i 

författarens kliniska 

praxis som 

namngivit sin stomi 

samt undersöka 

beteenden och 

attityder.  

 

 

Patienter benämnde 

sina stomibandage 

vilket resulterade i att 

det blev lättare att 

acceptera stomin och 

dess komplikationer. 

 

 

 



 

 

 

Författar, 

år och land 

Titel Metod, deltagare 

och kvalitet efter 

granskning 

 

Syfte Resultat 

Davenport

, R. 2014.  

England. 

A proven 

pathway for 

stoma care: 

the value of 

stoma care 

services. 

Observation och 

intervju med 16 

patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel. 

Att studera patienter 

med tarmstomi och 

relationen till 

sjuksköterskan 

relaterat till 

värderingar och 

kostnader.  

Patienter med 

tarmstomi beskriver 

upplevelser av vad 

sjuksköterskor bör 

tänka på i mötet. 

Patienterna uttrycker 

att kvaliteten på 

vården, kostnader, 

livserfarenhet skall tas 

i beaktande. 

Diebold, 

L. 2016. 

Frankrike. 

Stoma and 

shame: 

engaging 

affect in the 

adoption to a 

medical 

device. 

Semitrukturerad 

intervjumetod med 

en 

psykoterapeutisk 

tillämpning. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. 14 

patienter deltog. 

Medel. 

Att få förståelse för 

olika svårigheter 

som vissa patienter 

upplever när de får 

en tarmstomi.  

Patienterna i studien 

upplevde skam efter 

tarmstomioperationen

. Patienterna ville att 

den skam som de 

upplevde skulle 

synliggöras av 

sjukvården för att 

kunna hantera den. 

Fingren, J., 

Lindholm, 

E., 

Petersèn, 

C., Hallèn, 

AM & 

Carlsson, 

E. 2018. 

Sverige.  

 

 

 

 

A 

prospective, 

explorative 

study to 

assess 

adjustment 1 

year after 

ostomy 

surgery 

among 

Swedish 

patients. 

 

 

 

En kvantitativ 

metod i from av 

frågeformulär där 

18 patienter 

deltog. Hög.  

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

anpassningen till det 

nya livet med 

tarmstomi ett år efter 

operation.  

 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelser 

skilde sig åt beroende 

på vilken del av 

tarmen som var 

involverad i stomin 

men även orsaken till 

varför de fick en 

stomi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, 

år och land 

Titel Metod, deltagare 

och kvalitet efter 

granskning 

 

Syfte Resultat 

Martins, 

LM., 

Sonobe, 

HM., 

Vieira Fde, 

S., De 

Oliveira, 

MS., 

Lenza 

Nde, F & 

Da Silva 

Teles, AA. 

2015. 

Brasielien. 

Rehabilitatio

n of 

individuals 

with 

intestinal 

ostomy. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer med 

15 patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel. 

Tolka 

rehabiliterings-fasen 

hos patienter med 

tarmstomi på grund 

av kronisk sjukdom. 

Patienternas 

upplevelser delades in 

i före och efter 

behandling. 

Personlig, social och 

psykologisk 

påfrestning 

påträffades hos 

patienterna. 

Rehabiliteringen 

upplevdes vara av stor 

vikt för deras 

välmående. 

Sarabi, N., 

Navipour, 

H & 

Mohammd

i, E. 2017. 

Iran. 

Sexual 

performance 

and 

reproductive 

health of 

patients with 

an ostomy: a 

qualitative 

content 

analysis. 

Ostrukturerad 

intervjumetod med 

27 patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Hög.  

 

Att studera sexuella 

erfarenheter för 

patienter med 

tarmstomi. 

Patienter upplever att 

det sexuella samlivet 

förändras efter en 

stomioperation. 

Reaktioner skilde sig 

åt mellan patienterna 

men de flesta kände 

sig hjälplösa. 

Spiers, J., 

Smith, AJ., 

Clean, SP 

& 

Nicholls, 

RA. 2016. 

England. 

The treatment 

experiences 

of people 

living with 

ileostomies: 

an 

interpretative 

phenomenolo

gical 

analysis. 

Semistrukturerad 

intervju med 21 

patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Hög.  

 

Att studera 

behandling och 

hälsoupplevelser av 

personer som lever 

med ileostomi. 

Efter genomgången 

operation kände sig 

många patienter 

oroliga för den 

smärtlindring som 

blev erbjuden. 

Upplevelsen av stöd 

från vårdpersonalen 

skilde sig åt mellan 

patienterna. 



 

 

 

Författare, 

år och land 

Titel Metod, deltagare 

och kvalitet efter 

granskning 

Syfte Resultat 

Sun, V., 

Grant, M., 

McMullen

, C., 

Altschuler, 

M., 

Mohler, J., 

Hornbrook

, M., 

Herrinton, 

L & 

Krouse, R. 

2014. 

USA. 

From 

diagnosis 

through 

survivorship: 

health-care 

experiences 

of colorectal 

cancer 

survivors 

with 

ostomies. 

Deltagarna delades 

in grupper där 

diskussionen 

spelades in. 33 

personer deltog. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel. 

 

Att beskriva 

hälsoupplevelser och 

erfarenheter av 

kolorektalcancer 

överlevare med 

tarmstomi. 

 

Patienter diskuterade 

både fördelar och 

nackdelar med stomi. 

De önskar stöd och 

resurser av 

vårdpersonal för att 

kunna omhänderta 

stomin på korrekt sätt. 

 

Swenne, 

CL., 

Cederholm

, K., 

Gustafsson

, M & 

Arakelian, 

E. 2015. 

Sverige. 

Postoperative 

health and 

patients`expe

riences of 

efficiency 

and quality of 

care after 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraperitonea

l 

chemotherap

y, two to six 

months after 

surgery. 

 

 

 

Djupgående 

individuella 

telefonintervjuer 

med öppna och 

slutna frågor. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. 19 

patienter deltog. 

Hög. 

 

Att undersöka hälsa 

och patienters 

upplevelse samt 

livskvalitet efter 

genomgången 

tarmstomioperation. 

Patienterna upplevde 

att återhämtningen 

efter 

stomioperationen blev 

lättare vid hemkomst 

då stress minskade. 

Upplevelsen av det 

postoperativa skedet 

var till största del 

negativt då det 

påverkade det sociala 

livet. 



 

 

 

Författare, 

år och land 

Titel Metod, deltagare 

och kvalitet efter 

granskning 

Syfte Resultat 

Thrope, 

G., Arthur, 

A & 

McArthur, 

M. 2016. 

England. 

Adjusting to 

bodily change 

following 

stoma 

formation: a 

phenomenolo

gical study. 

Djupgående 

strukturerade 

intervjuer med 12 

patienter. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel. 

Att studera och 

förstå upplevelsen av 

att få en tarmstomi 

med fokus på 

kroppslig 

förändring.  

Stomioperationen 

medförde att flertalet 

patienter fick 

förändrad 

kroppsuppfattning 

både utseendemässigt 

och funktionsmässigt. 

Genom kontroll av sin 

stomi minskade denna 

känsla. 

Yuan, JM., 

Zhang, 

JE., 

Zheng, 

MC & Bu, 

QX. 2018. 

Kina. 

Stigma and 

its 

influencing 

factors 

among 

Chinese 

patients with 

stoma. 

Frågeformulär 

som genomgick en 

bedömning med 

hjälp av olika typer 

av 

bedömningsskalor. 

209 patienter 

deltog. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel. 

 

 

 

 

Att undersöka 

tarmstomipatienters 

erfarenheter av livet- 

psykiskt, 

psykosocialt, socialt, 

spirituellt och 

familjeperspektiv. 

De patienter som hade 

en negativ självkänsla 

och 

kroppsuppfattning 

hade svårare att 

acceptera sin stomi. 

Även patienter som 

hade familj och 

vänner som inte ville 

acceptera situationen 

mådde sämre. 

Zhang, J., 

Wong, 

FKY & 

Zheng, 

MC. 2017. 

Kina. 

The 

preoperative 

reaction and 

decision-

making 

process 

regarding 

colostomy 

surgery 

among 

Chineses. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna. 

18 patienter 

deltog. 

Kvalitativinnehåll

sanalys. Medel.  

Att undersöka 

patienter med 

kolorektalcancer 

som genomgått en 

tarmstomioperation.  

Inför, under, och efter 

stomioperation kunde 

flera dilemman 

fastställas: Motstånd, 

tvekande och samling. 

Vilket blev grunden 

till beslutsfattande hos 

patienten. 



 

 

 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskning enligt Willman, Slotz och Bahtsevani (2011). 

Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien (metodval):…………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?               JA      NEJ      VET EJ 

Patientkarakteristiska: Antal: ………… Ålder:……….. Man/Kvinna:……………. 

Är kontexten presenterad?                JA       NEJ         VET EJ    

Etiskt resonemang?                           JA       NEJ         VET EJ  

Urval  

-Relevant?                 JA     NEJ        VET EJ                               

- Strategiskt?                                     JA      NEJ         VET EJ    

Metod för  

- Urvalsförförande tydligt beskrivet? JA      NEJ        VET EJ 

- Datainsamling tydlilgt beskrivet?    JA      NEJ        VET EJ 

-Analys tydligt beskrivet?                  JA      NEJ        VET EJ   

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?      JA      NEJ       VET EJ 

- Råder datamättnad? (Om lämpligt) JA      NEJ       VET EJ  

- Råder analysmättnad?                      JA      NEJ       VET EJ   

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultat klart och tydligt? JA    NEJ       VET EJ 

- Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?                    JA     NEJ      VET EJ 

- Genereras teori?                                JA     NEJ      VET EJ 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/uppfyllelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?: 

Sammanfattande bedömning av kvalitet?  

HÖG                                 MEDEL                                  LÅG 

Kommentar:  

Granskare (sign):_____________________ 

 



 

 

 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskning enligt Willman, Slotz och Bahtsevani (2011). 

Kvalitetsgranskning av studier med kvantitativa metoder, RCT & CCT 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod 

__RCT 

__CCT 

__Multicenter, antal center…………… 

__ Kontrollgrupper 

Patientkarakteristiska: Antal………….. Ålder…………… Man/ Kvinna…………… 

Kriterier för inkludering/ exkludering 

Adekvat inkludering/ exkludering          JA         NEJ  

Intervention …………………………………………………………………………… 

Vad avsågs studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundera effektmått:  

Urvalsförförandet beskrivet?                                       JA     NEJ 

Representativt urval?                                                   JA     NEJ 

Randomiseringsförfarande beskrivet?                         JA     NEJ    VET EJ 

Likvärdiga grupper vid start?                                       JA    NEJ    VET EJ 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? JA    NEJ    VET EJ 

Blindning av patienter?                                                JA    NEJ    VET EJ 

Blindning av vårdare?                                                  JA    NEJ    VET EJ 

Blindning av forskare?                                                 JA    NEJ    VET EJ 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?              JA    NEJ 

Bortfallsstorleken beskriven?             JA    NEJ 

Adekvat statistisk metod?                    JA    NEJ 

Etiskt resonemang?                             JA    NEJ 

Hur tillförlitligt är resultatet?             JA    NEJ 

Är instrumenten valida?                      JA    NEJ 

Är instrumenten reliabla?                    JA    NEJ 

Är resultatet generaliserbart?             JA    NEJ 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikant, klinisk signifikant, powerberäkning) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet?  

HÖG                                 MEDEL                                  LÅG 

Kommentar:  

Granskare (sign):___________________ 


